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A linguagem de  Coaching  Erickson   
 
 
 
 

                                                                                                 Mudando o mundo,  

 

                                                                                                                          conversa a conversa... 

 

 
 

               
 

 

             

     Como a Arte e a Ciência do Coaching pode ajudar você 
 

A linguagem de Coaching do Erickson College, apresentada em sua profundidade e abrangência no programa 

 A Arte e a Ciência do Coaching, também está presente na base conceitual e metodológica dos demais programas 

da escola. 

 

Se você já é Coach experiente, reconhecido pelos seus clientes e está apenas buscando sua certificação, o Erickson 

College o ajudará a conquistar os níveis ACC ou PCC através do programa A Arte a Ciência do Coaching. 

 

Se você é profissional de Recursos Humanos ou Gestor de equipe e está querendo adquirir novas competências 

para usar dentro da organização, encontrará neste programa fundamentos e ferramentas para transformar sua 

atuação. 

 

Se você é Consultor e quer agregar o Coaching em seu portfólio ou desenvolver algumas competências de Coaching 

que trarão mais excelência para a sua performance. 

 

Se você está querendo iniciar uma nova carreira como Coach , este é um programa que dará a você não apenas um 

passo a passo para  começar, mas permitirá que você saia com uma profunda compreensão e uma  consistente 

formação para ser um apoio de real valor para seus clientes. 
   
Os participantes irão desenvolver os fundamentos sobre a teoria e a prática do modelo de coaching focado em 

solução.  Descobrirão como ajudar o outro a realizar plenamente seu potencial e tomar ações conectadas com seus 

valores mais profundos e com sua visão.  Ganharão consciência sobre o que sustenta toda grande transformação e 

desenvolverão competência e experiência para aplicar a metodologia de coaching em múltiplos níveis. A Arte e a 

Ciência do Coaching é um programa reconhecido internacionalmente e certificado pela ICF - International Coach 

Federation como um programa ACTP. 

 

 
 

  
 

mailto:contato@imr.net.br
http://www.imr.net.br/


 

IMR & Erickson Brazil 
contato@imr.net.br    www.imr.net.br  

55 11 4327-9766 / 11 94576-3314  
 

3 

A Arte & a Ciência do Coaching 
2020/21 

 

 

 Indice   

 

  
• Sobre a Erickson e o programa .......................... 4 

 

• Caminhos..............................................................   7 
 

 

• Datas..................................................................... 
 

• Valores..................................................................  
 

 8 
 

  9  
 

 
• Trainers................................................................. 10    

 

 

 
 

mailto:contato@imr.net.br
http://www.imr.net.br/


 

IMR & Erickson Brazil 
contato@imr.net.br    www.imr.net.br  

55 11 4327-9766 / 11 94576-3314  
 

4 

A Arte e a Ciência do Coaching – Erickson 
                   

 
 

                                                                               
Estabelecido em 1980, Erickson foi pioneiro na formação e certificação pela ICF nos Estados Unidos, Canadá e 

em todo o mundo com o programa de renome mundial A Arte & Ciência do Coaching.   

 

O programa é oferecido nos formatos presencial e online e utiliza as melhores práticas em 

aprendizagem de adultos. 

 

Erickson tem orgulho de ter uma rede global robusta de Trainers e é representado em mais de 85 países por 

mais de 45.000 graduados. 

  

O QUE NÓS FAZEMOS 

Mudamos o mundo uma conversa de cada vez. 

 

POR QUE FAZEMOS  

Para criar um ponto de inflexão para a consciência mundial que conduza a mudanças positivas e crescimento 

para a humanidade. 

 

COMO FAZEMOS  

Por meio do desenvolvimento humano focado na solução, nosso programa credenciado pela ICF, A Arte e a 

Ciência do Coaching, de outros cursos inovadores de graduação e desenvolvimento pessoal e nossa iniciativa 

chamada World Game.   

 

Nossa equipe, ex-alunos e comunidade global abraçam estes valores: 

 

• Integridade 

• Fortalecimento 

• Aprendendo 

• Serviço 

• Felicidade 

• Abundância 

 

 

NOSSA GENTE 

Acreditamos que Erickson atrai pessoas que compartilham os mesmos valores e se esforçam para incorporá-

los o tempo todo. Conheça a equipe Erickson e veja como os valores e ações de Erickson são um anátema para 

o racismo e a desigualdade sistêmica. 
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MENSAGEM DE NOSSA FUNDADORA, MARILYN ATKINSON 

 

 
 

Em qualquer momento da história, em locais específicos do planeta, algumas pessoas e grupos específicos 

podem ser identificados como estando na vanguarda do pensamento e das habilidades, fazendo o trabalho 

mais avançado da época em áreas de grande importância.  

 

Erickson Coaching International é um desses centros de aprendizagem avançados.  

 

Em tempos caóticos, a educação deve incluir as habilidades de liderança e visão. Deve incluir métodos práticos 

para transformar visões e valores em realidade nas abordagens diárias de resolução de problemas. Deve 

incluir o treinamento nas habilidades de utilizar eventos que parecem falhas como impulsionadores de energia 

para reinventar a excelência. Deve incluir uma compreensão profunda da coragem e vulnerabilidade 

necessárias para levar uma vida distinta.  

 

Erickson Coaching International está ancorado em uma série de modelos fortalecedores de consciência que 

expressam as qualidades intrinsecamente completas e de autorregularão do ser humano. O treinamento em 

Coaching com foco na solução fornece uma visão e metodologia baseada nesses modelos. Isso oferece aos 

alunos um caminho direto para mudar paradigmas de comunicação e criatividade rapidamente, enquanto 

incentiva os indivíduos em direção às suas fronteiras criativas. Esses modelos, combinados com uma crença 

profunda no potencial de crescimento humano, representam um mapa específico e detalhado do 

comportamento e relacionamento humano e, consequentemente, oferecem caminhos extremamente 

eficazes para expansões pessoais, organizacionais e comunitárias. Cada programa do Erickson incorpora 

implicitamente a transformação e o aprendizado acelerado no conteúdo do curso. Os alunos são desafiados a 

um autoaperfeiçoamento dinâmico e contribuição no mundo, à medida que se ganha domínio sobre o 

conhecimento. Por meio desse desafio, a capacidade de liderança é o resultado fundamental. 

 

“O mundo que criamos como resultado do nível de pensamento que temos feito até agora, cria problemas 

que não podemos resolver no mesmo nível em que os criamos.” - Albert Einstein 
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A Arte e a Ciência do Coaching 

 
 

                                                                               

         Degustação do Coaching 
Degustação do Coaching é um workshop de 2 horas, 

online que apresenta os fundamentos do Coaching 

do Erickson International, incluindo as bases do 

modelo de coaching focado em resultados. 
 
 
 
 

 
 

 

 

O Módulo II vai oferecer a você um expressivo 

conjunto de ferramentas para mergulhar na 

pergunta: “Como eu poderia obter isso?”. Você vai 

aprender a administrar o tempo e a usar 

estratégias rigorosamente testadas para realizar 

uma sessão de coaching realmente produtiva para 

seu cliente. 
32 horas   

 

                                             Módulo IV 
“Como você saberá que obteve o que desejava?” é a 

pergunta chave que será trabalhada neste módulo. 

Um breve estudo sobre metaprogramas também 

ajudará a compreender as diferenças nos estilos de 

comunicação e revelará métodos para melhorar a 

comunicação com seu cliente. 
32 horas   

 
 

1 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Módulo I 
 
Você aprenderá as bases da posição de coach 

e estará, ao final deste módulo, apto a 

conduzir uma sessão completa de coaching. O 

foco do modulo I é Inspiração e a pergunta 

central é “O que você quer obter, conquistar, 

construir?” 

32 horas   
 

Módulo III 
 
O objetivo principal do Módulo III é o de 

aumentar nossa conscientização sobre o 

quanto a conexão com os mais profundos 

valores nos motiva e nos empodera a dar 

andamento a um projeto.  

Quando identificamos e nos alinhamos com 

nossos valores centrais, ficamos aptos a 

responder à pergunta “porque isto é 

importante para mim?”. 

Neste modulo você aprenderá alguns 

processos que facilitarão a integração de 

valores e também a lidar com objeções. 

32 horas  
 

Programa de Maestria ou de 
Mentoria 
Em sessões de mentoria em grupo e sessões 

de mentoria individual, Mentores qualificados 

do Erickson  irão apoiá-lo na construção de 

um alto padrão na prática do coaching 

requerido pela ICF. Sendo aprovado no 

Exame Oral você receberá o Erickson 

Solution-Focused Diploma, com o qual você 

estará apto a aplicar para o nível ACC ou PCC 

junto à ICF. 

Módulo II 

mailto:contato@imr.net.br
http://www.imr.net.br/


 

IMR & Erickson Brazil 
contato@imr.net.br    www.imr.net.br  

55 11 4327-9766 / 11 94576-3314  
 

7 

 

        A Arte e a Ciência do Coaching: caminhos 

 
 

TITULO CERTIFICAÇÃO EM COACHING FORMAÇÃO EM COACHING FORMAÇÃO EM COACHING QUALIFICAÇÃO EM COACHING
NIVEL ACTP ACSTH ACSTH ACSTH

CARGA HORÁRIA 154 HORAS DE 128 A 154 HORAS DE 128 A 141 HORAS 70 HORAS
ETAPA 1 Módulos I-IV MODULOS I-IV MODULOS I-IV MÓDULOS I-II

  

ETAPA 2 PACOTE DE MAESTRIA PACOTE DE MAESTRIA PACOTE DE MENTORIA PACOTE DE MENTORIA
6 MENTORIAS INDIVIDUAIS 6 MENTORIAS INDIVIDUAIS 3 MENTORIAS INDIVIDUAIS 3 MENTORIAS INDIVIDUAIS
2 MENTORIAS EM GRUPO 2 MENTORIAS EM GRUPO 7 MENTORIAS EM GRUPO 7 MENTORIAS EM GRUPO
 3 SESSÕES DE FEEDBACK  3 SESSÕES DE FEEDBACK  

EXAME ORAL SIM NÃO NÃO NÃO

CAMINHOS PARA A ICF ACC ACC ACC ACC

PRATICA COMPROVADA 100HS 100HS  100HS 100HS 
CERTIFICADO   ACTP   ACSTH  ACSTH   ACSTH

PROVA ESCRITA SIM SIM SIM SIM
TAXAS  US$100 membros/US$300 não membros   US$300 membros/US$500 não membros  US$300 membros/US$500 não membros  US$300 membros/US$500 não membros

PCC PCC PCC PCC
PRATICA COMPROVADA 500HS 500HS DE PRÁTICA COMPROVADA 500HS DE PRÁTICA COMPROVADA 500HS DE PRÁTICA COMPROVADA

CERTIFICADO CERTIFICADO ACTP CERTIFICADO ACSTH CERTIFICADO ACSTH CERTIFICADO ACSTH

PROVA ESCRITA SIM SIM SIM SIM
PROVA ORAL NÃO 2 GRAVAÇÕES TRANSCRITAS 2 GRAVAÇÕES TRANSCRITAS 2 GRAVAÇÕES TRANSCRITAS

TAXAS  US$300 membros/US$500 não membros  US$575 membros/US$775 não membros  US$575 membros/US$775 não membros  US$575 membros/US$775 não membros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero seguir a 
carreira de  

Coach 
Profissional  

e me destacar no 
mercado através 

da certificação ICF 

Quero me formar 
como Coach mas 
não sei ainda se 

seguirei a carreira  
Quero 

acompanhamento 
de minhas 

competências 

Quero me formar 
como Coach mas 
não sei ainda se 

seguirei a carreira  
Quero um bom 

acompanhamento   
de minhas 

competências 

 

Já atuo como 
Coach,e  tenho 

horas de prática 
comprovada. 
Quero buscar   

minha certificação 
ICF 
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Arte e a Ciência do Coaching: datas 
 

O número máximo é de 20 alunos por turma para os módulos I a IV. 

A seleção dos alunos é feita através da análise da formação e experiência prévia do aluno e de seu projeto 

de futuro. 

                           

TURMA 20                                                                                 TURMA 21 

 

 

          

   

    

     
                  09/11 a 19/11                                                22/03 a 01/04  
       

  07/12 a 17/12                          26/04 a 06/05  
     

  08/02 a 18/02                        07/06 a 17/06  
    

08/03 a 18/03                                                                                05/07 a 15/07  

    

   
    

      

       
         

2020/21 2021 

II 
 

I 

IV 

III 

 

Módulos 

As aulas acontecem de segunda à quinta, 
das 18h às 22hs e cada modulo tem 8 

dias de duração. 
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A Arte e a Ciência do Coaching : Valores 
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Trainers 
 

 

Marilyn Atkinson, PhD 
Presidente e fundadora do Erickson International 

 

 
Marilyn Atkinson PhD, fundadora do Erickson International e criadora do modelo de Coaching focado em solução e 
orientado para resultado, contribuiu ativamente para o surgimento e expansão da Psicologia focada em solução, a PNL 
e para o desenvolvimento da análise dos Metaprogramas.   
 
Como Psicóloga Organizacional ela desenvolveu diversas metodologias para as organizações, com base no modelo 
focado em solução, que apoiam as lideranças na construção de maior e mais efetivo engajamento de suas equipes em 
torno das estratégias organizacionais. 
  
Marilyn foi aluna dedicada de Milton Erickson por muitos anos e deu o seu nome à escola que criou e expandiu pelo 
mundo todo. 
 
Teve também o privilégio de trabalhar diretamente com Fritz Perls, criador da Gestalt Psychology.  Nos últimos 40 
anos Marilyn vem desenvolvendo tanto programas de Coaching para as organizações   como para formar Coaches 
profissionais através do programa ICF- ACTP The Art and Science of Coaching, que vem sendo realizado em todo o 
mundo. 
 
 Marilyn é doutora em Psicologia, Mestre em PNL. Começou a desenvolver seu trabalho como Coach em 1990 e, desde 
então ela vem apoiando empresas e líderes organizacionais através das metodologias de coaching focado em solução.  
 
Foi autora e coautora de vários livros, entre eles   
 

 Trilogia–A Arte e a Ciência do Coaching 
▪ Livro 1- A Dinâmica Interna do Coaching 
▪ Livro 2- Coaching – Passo a Passo 
▪ Livro 3- O Flow do Coaching 

 Velocity: The Global Language Revolution 

 Creating Transformational Metaphors 

 Do You Want to Play the World Game? 
 

 
 
   

 

 

 

mailto:contato@imr.net.br
http://www.imr.net.br/
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Jo-Ann Harris, MCC  
Director of Mentoring Erickson International 

 
 

Jo-Ann Harris é diretora de Formação do Erickson College International  e também Trainer do Arte e Ciência do Coaching, 

Módulos I a V. 

Especialista em desenvolvimento, Jo-Ann iniciou sua carreira em gestão e educação no mundo corporativo.  

Seu interesse pelo desenvolvimento da liderança profissional e pessoal, bem como a importância dos relacionamentos 

eficazes na criação de organizações de sucesso, a encaminhou para um mestrado em liderança.  

Após 15 anos no mundo corporativo obteve sua formação e certificação em coaching e iniciou seus trabalhos em coaching 

executivo. 

Em 2007 Jo-Ann lançou seu próprio negócio, 'Leading Relations' empresa especializada em desenvolvimento de lideres. "Eu 

acredito que a capacidade de construir relações fortes e duradouras é a chave para o sucesso empresarial e pessoal. 

Jo-Ann é palestrante profissional   e oradora pública.     

Como Master Certified Coach pela ICF, Jo-Ann atualmente é Trainer, Mentora e responsável pelo treinamento e 

desenvolvimento dos Trainers e Mentores do Erickson College.   

Qualificações Profissionais: 
Mestrado em Educação 
Mestrado em Liderança  
Certificada MBTI 
MCC-ICF 
Mentora certificada ICF 
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Iaci Rios, PCC  
Diretora da IMR & Erickson Brazil  
 ICF Mentor Coach 
 Trainer 
 Mentor 
 

 
 Iaci Rios é Diretora da IMR & Erickson   Brasil desde 2011. 
 
Trainer e Mentora  do Erickson   para o processo de certificação em coaching  e membro do   Erickson Business Team 
Board.  
 
É Mentora da ICF International. 
 
Iaci desenvolveu carreira  de 25 anos como executiva de Recursos Humanos no mundo corporativo. 
De 2000 a 2010   foi Diretora das áreas de Change Management e de Coaching na DBM/Lee Hecht Harrison.  
 
Foi professora de pós-graduação em algumas escolas como Instituto Sedes Sapientiae, Fundação Getulio Vargas, 
Universidade Mackenzie e Instituto Mauá.  
 
Atua como Coach Executiva desde 2001 tendo acumulado mais de 2.500 horas de prática. Atua também como Coach 
em processos de sucessão e de preparação para o pós carreira. 
   
Como Diretora da  IMR&Erickson Brazil, Iaci já desenvolveu inúmeros projetos de Aconselhamento de Carreira, 
Executive Coaching, Mentoring e Leadership Development  e  vem apoiando a construção da excelência na prática do 
Coaching tendo já formado no Brasi mais de 400 Coaches profissionais. 
 
Qualificações  
Formada em Psicologia e Sociologia - PUCSP 
Pós-graduada em Administração de Recursos Humanos- FGV 
PCC- Professional Certified Coach 
Erickson Trainer 
Conselheira Eleita da ABRH- Associação Brasileira de Recursos Humanos gestão 2020-2021 
Conselheira da ICF Brasil- gestão 2020-2021 
Co autora do livro: Educação e Empregabilidade- Novos Caminhos no Mundo do Trabalho- EDUC  
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Silvia Viola é International Organizer e Business Partner do Erickson College em Portugal desde 2010, Trainer e membro 
do Erickson Business Team. 
 
Como advogada desde 1995 Silvia é uma apaixonada pela contribuição e por fazer a diferença. Desenvolveu sua 
carreira principalmente no campo da propriedade intelectual e proteção dos direitos de inovação, deixando a 
criatividade fazer parte de sua atuação como advogada.  
 
Certificada como Trainer em 98, ela treinou e fez mentoria para jovens advogados, ajudando-os no desenvolvimento 
de suas habilidades e na construção de seu próprio negócio.  Essas atividades acabaram desenvolvendo em Silvia uma 
paixão pelo desenvolvimento humano, o que acabou levando-a para o fascinante mundo do Coaching focado em 
Solução, que muito contribuiu para o seu próprio desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de seus clientes.  
 
Silvia é Coach e facilitadora de times de empreendedores e de executivos.   
 
Profissionalmente ligada ao mundo corporativo por mais de 20 anos, fundou sua própria empresa “Beyond Bright 
Minds” com a missão de trazer mais criatividade e inovação na educação e no aprendizado, no desenvolvimento 
pessoal, na gestão de talentos, contribuindo assim para uma sociedade mais próspera. 
 
Qualificações: 
Advogada 
Erickson Trainer 
ACC-ICF 
Cofundadora do Portuguese Coaching Group  
Membro da OAB de Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silvia Viola, ACC 
Diretora do Erickson Portugal  
Trainer 
Mentor 
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Predrag Joavanovic, PCC    

Diretor do Erickson College Servia 
Trainer 
 

 
Pedrag faz parte do time de Trainers do Erickson College desde 2009. . Ele é Trainer tanto do programa A 
arte e a Ciência do Coaching como dos programas corporativos.  
 
Como PNL Master Trainer ele possui o PNL Practitioner, PNL Master Practitioner PNL Trainers.  
 
Ele levou o A Arte e a Ciência do Coaching para a Servia, como o primeiro programa ACTP no país. 
 
Como Coach PCC- Professional Certified Coach, Predrag treinou e ofereceu mentoria para centenas de 
Coaches na Europa do Leste. 
 
É conhecido por seu estilo dinâmico e pelo apoio ao desenvolvimento do outro pela criação de um ambiente 
positivo e construtivo.   
 
Antes de se tornar Trainer e Coach, Pedrag atuou por sete anos no mundo corporativo, como responsável 
comercial.   Atualmente suas áreas de competência são Desenvolvimento pessoal e organizacional, e 
Executive Coaching.    
  
Qualificações: 
 
ICF Professional Certified Coach  
Coach Master Trainer  
International Coach Trainer  
Coach in Team Thinking and Team Inovation  
NLP Master Trainer  
Certified Trainer Associate-NLP  
Certified PCM (Process Communication Model) trainer  
Master Certified Consultant (Persona Global)  
Master of Science in Electrical Engineering 
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Barry Switnicki, MCC  
Erickson Mentor Coach 
Trainer 

 
 

 
Barry Switnicki faz parte da equipe do Erickson desde 2007.  
 
Ele não só é parte da equipe de mentores, ele foi um dos primeiros trainers do Módulo V, de certificação.  
 
Ele também ensina A Arte e a Ciência do Coaching na Europa, América do Norte e do Sul e Ásia.  
 
Ele treinou e orientou centenas de coaches, e também está ativamente envolvido em coaching e mentoring de 
mentores, em todo o mundo. Barry também desenvolve e dá aulas em programas de pós-graduação para líderes 
empresariais.  
  
Barry é Coach profissional desde 1996 e é certificado pelo Erickson College, credenciado pela International Coach 
Federation (PCC), Centro de Credenciamento e Educação (Bcc) e China. Ele também é Practitioner PNL, mediador e 
negociador.  
 
Sua paixão é apoiar indivíduos excepcionais na transformação de suas vidas de forma consistente ultrapassando seus 
limites de desempenho, mesmo quando tem que superar questões profundamente enraizadas.  
 
Sua especialidade é trabalhar com a mudança e conflito, muitas vezes em situações extremas ou hostis em pequenos e 
grandes grupos. Barry treinou indivíduos, famílias e grupos com desafios empresariais, profissionais e pessoais em 
mais de cinco idiomas diferentes (via intérprete) e uma infinidade de culturas. Além de sua prática internacional de 
coaching trabalha com empresas, grupos e comunidades, criando culturas de coaching.  
 
Possui 20 anos de experiência no mundo corporativo, 20 anos de atuação em projetos sociais, pratica escalada, 
ciclismo, jardinagem e contribui para sua comunidade, no Canadá,  como  Auxiliar Voluntário da Guarda Costeira 
canadense.  
 
Sua missão pessoal é ajudar as pessoas a se tornarem mais engajados em sua vida, sua comunidade, seu país, seu 
mundo.  
 
Qualificações Profissionais:  
• Coach MCC-ICF  
• Neural Linguistic Programming Practitioner 
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Lynn Skotnitsky, MCC 
Trainer 

 
Lynn Skotnitsky é Coach Focada em Soluções, educadora de adultos e pesquisadora com duas décadas de experiência 
em consultoria de desenvolvimento no Canadá e no exterior. Para Lynn, a essência do coaching é apoiar as pessoas a 
mudar da análise de problemas para focar suas energias nos resultados que desejam. Isso se aplica a apoiar um 
indivíduo no caminho para o domínio pessoal, ajudar uma organização a se vincular como uma comunidade ou 
capacitar uma comunidade para aproveitar os ativos de seus colaboradores. 
 
Lynn projetou e liderou uma variedade de workshops, projetos em grupo,  trabalhando em áreas tão diversas como 
saúde, treinamento em autismo, planejamento de bairro, governança, turismo, serviços financeiros, adaptação 
cultural, e treinamento em Coaching. 
 
Seu estilo de comunicação é enérgico, inclusivo, criativo, compassivo e amante da diversão. Os participantes muitas 
vezes emergem de suas sessões com novas percepções sobre seus estilos de aprendizagem pessoais, confiança em 
habilidades recém-desenvolvidas e inspiração que vem de um envolvimento profundo com uma comunidade de 
alunos. Profundamente comprometida com o fortalecimento das comunidades, Lynn atuou como diretora voluntária 
em conselhos de organizações sem fins lucrativos e participou de muitos comitês e coalizões que trabalham com 
inovação social. 
 
Experiência Profissional de Treinamento, Coaching e Facilitação: 
 
Universidade Okanagan (1984), Departamento de Educação Continuada: ensino de espanhol para viajantes 
A Canadian Travel School (1987-1989)   
  
Chefe de Consultoria Externa, treinamento e desenvolvimento para um hospital na Cidade do México. (1993 - 1995) 
Erickson Coaching International (2007 - presente) 
Prática privada como trainer de liderança (2006 - presente) 
Inúmeros outros projetos de facilitação, coaching e treinamento em contextos internacionais, comunitários e 
organizacionais desde 1989 em 5 países. 
 
 
Qualificação: 
 
Mestre em Educação de Adultos, Organização e Desenvolvimento Comunitário pela OISE / University of Toronto 
Bacharel em Sociologia / Antropologia pela UBC 
Diploma em Gestão Empresarial pela Okanagan University College 
Certificados em Comunicação Intercultural, Planejamento Facilitado e Mediação Interpessoal Avançada. 
Erickson Certified Professional Coach 
ICF Professional Certified Coach 
ICF Master Certified Coach (MCC)  
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Magdalena Giec, PCC 
Erickson Trainer e Mentor Coach              
 

                                
Magdalena Giec  faz parte do Erickson International Mentor Team desde 2011. Como Mentora ela trabalha 
com Coaches de língua polonesa, inglesa e francesa. 
 
Ela é Trainer do programa A Arte e a Ciência do Coaching e também do Módulo V. 
   
É fascinada pelo impacto que a modulação da voz humana pode produzir nos estados criativos da mente 
através do uso consciente e preciso em diferentes fases do processo de Coaching. 
  
Com  mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento pessoal , Magdalena iniciou sua carreira em 
coaching como ife coach.  
 
Atualmente atua também como Coach para líderes e   Executivos, muitos deles do inovador mercado de IT.     
 
 Magda considera sua missão como Coach, transformar o impossível em possível, o possível em fácil e o fácil 
em elegante. 
  
Qualificações 

✓ ICF Professional Certified Coach 

✓ Erickson Professional Certified Coach 

✓ Master of Business Administration (Georgia State University in Atlanta) 

✓ Master Degree em literatura francesa 
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